Strana 1/3
Ve Smečkách 33

Žádost o průběžnou platbu

110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 543
fax:+420 296 806 477

Razítko podatelny:

finančního podílu v rámci informačních a propagačních
opatření na podporu zemědělských produktů na vnitřním
trhu a ve třetích zemích dle NEPR (EU) 1144/2014, NK
v přenesené pravomoci (EU) 2015/1829 a prováděcího
NK (EU) 2015/1831, ve znění pozdějších předpisů

Tato žádost se vztahuje k výdajům fáze
(den, měsíc, rok)

(den, měsíc, rok)

za období: od

do

1. Údaje o žadateli
1.Obchodní firma vč. právní formy:

2.Adresa sídla - Ulice:

3.Číslo popisné:

6.Část obce, městská část:

7.Kraj (dle NUTS-3):

4.Číslo orientační:

5.Obec:

8.PSČ:

Kontaktní údaje
9.Příjmení kontaktní osoby:

12.Telefon:

10.Jméno:

13.Fax:

11.Mobilní telefon:

14.E-mail:

2. Údaje k programu na podporu propagace
Název programu
Číslo smlouvy
Datum podpisu smlouvy
Datum zahájení programu

3. Údaje k výši průběžné platby
Tato žádost se vztahuje k výdajům v celkové výši
*
včetně podílu žadatele ve výši
je žádáno o finanční účast EU ve výši
je žádáno o finanční účast celkem

* vyplňte dle výše podílu žadatele
** vyplňte dle výše spolufinancování EU
S4511002.01

**

(bez DPH) v CZK

(bez DPH) v CZK
(bez DPH) v CZK

Strana 2/3
Ve Smečkách 33

Žádost o průběžnou platbu

110 00 Praha 1
tel: +420 222 871 543
fax:+420 296 806 477

4. Přílohy k žádosti
Forma*
Listinná

Počet listů /

Elektronická

souborů

1. Pravidelná finanční zpráva
1a) Finanční výkaz včetně prohlášení
1b) Osvědčení o finančních výkazech
1c) Kopie faktur a příslušných dokladů
2. Pravidelná technická zpráva
2a) Kopie všech použitých materiálů
2b) Popis všech realizovaných činností
2c) Odůvodnění rozdílů v čerpání
3. Kopie faktur a příslušných dokladů
4. Výpisy z účtu
5. Ostatní přílohy

Přílohy jsou nedílnou součástí této žádosti.
Výdaje, které byly uhrazeny v odpovídajícím období doplňte do tabulky na staně 3.

5. Čestné prohlášení
Prohlašuji, že
všechny informace uvedené v žádosti jsou pravdivé, a že jsem neobdržel/a v příslušném roce na uvedený účel činnosti
dotaci či finanční příspěvek z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu;
na můj majetek nebyl prohlášen konkurs;
jsem si vědom/a svých práv, které mi poskytuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, a směrnice 95/46/ES, v platném znění;
jako fyzická osoba souhlasím s nakládáním s mými osobními údaji uvedenými v žádosti o dotaci dle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a dle směrnice 95/46/ES, v platném znění;
jsem si vědom/a, že údaje z této žádosti a z rozhodnutí vydaných na základě této žádosti budou zveřejněny v souladu
s čl. 111 a 112 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 a mohou být zpracovávány subjekty Unie
a České republiky příslušnými v oblasti auditu a kontroly za účelem ochrany finančních zájmů Unie;
jsem si vědom/a, že údaje z této žádosti a z rozhodnutí vydaných na základě této žádosti budou zveřejněny v souladu
s čl. 59 Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 908/2014, v platném znění, na internetových stránkách http://www.szif.cz,
a to dva roky od data prvního zveřejnění;
souhlasím s tím, aby údaje z této žádosti byly uvedeny Státním zemědělským intervenčním fondem jednak v listinné
podobě, jednak v elektronické databázi pro potřeby zpracování žádosti a dále souhlasím, aby byly zpracovány pro účely
vlastní administrace pro statistické, evidenční a účetní účely.
Zavazuji se plnit všechny podmínky pro poskytnutí podpory v rámci informačních a propagačních opatření na podporu
zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích dle NEPR (EU) 1144/2014, NK v přenesené pravomoci (EU)
2015/1829 a prováděcího NK (EU) 2015/1831, ve znění pozdějších předpisů a Smlouvy o propagaci uzavřenou mezi
žadatelem o podporu a SZIF.
Jsem si vědom/a právních následků, které v důsledku uvedení nepravdivých údajů mohou nastat.
* žadatel označí křížkem
15.Příjmení:

16.Jméno:

17.Místo vyhotovení:

18.Datum (den, měsíc, rok):

S4511002.01

19.Razítko a podpis oprávněné osoby:
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Následující výdaje byly realizovány ve

fázi

(pro uvedené výdaje musí být přiloženy odpovídající doklady v kopii):
Číslo a název opatření

Celkem
S4511002.01

Číslo dokladu

Datum
vystavení
dokladu

Datum
zaplacení
dokladu

Částka
(bez DPH) v
CZK

